Løvlien Georåd AS
Elvesletta 35
2323 INGEBERG

Oslo, 07.12.2020
Avtalenummer: 88313830
Forsikringstaker: Løvlien Georåd AS
Forsikret periode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Forsikringssum: 150G

Forsikringsbevis ansvarsforsikring
Dette forsikringsbeviset bekrefter at Løvlien Georåd AS er forsikret i den kollektive ordningen for
medlemsfirmaer i RIF.

1. Vilkår
For avtalen gjelder vilkår for Kollektiv ansvarsforsikring for medlemsfirmaer i RIF av 1.1.2019.
For rettshjelpsforsikringen gjelder vilkår for rettshjelpsforsikring for medlemsfirmaer i RIF av 1.1.2019.

2. Forsikringssum og egenandel
For sikredes ansvar overfor oppdragsgiver er selskapets ansvar begrenset til maksimalt 150 ganger grunnbeløpet i
folketrygden per skade og samlet for hele oppdraget. For sikredes ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar
begrenset til kr 10.000.000,- per skade og totalt i forsikringsperioden.
Egenandel for ansvarsforsikringen er:
Ved 1. skade i løpet av de siste 3 kalenderår:
Ved 2. skade i løpet av de siste 3 kalenderår:
Ved flere enn 2 skader i løpet av de siste 3 kalenderår:

kr 45.000,kr 90.000,kr 130.000,-

For de som har rettshjelpsforsikring er egenandelen 50% av minimumsegenandelen som til enhver tid gjelder for den
kollektive ansvarsforsikring i RIF - med tillegg av 25% av det overskytende beløp. Den samlede erstatning for enhver
tvist er, inkludert egenandeler, begrenset til kr 150.000,-. Denne begrensningen gjelder selv om det er flere parter
på samme side når partene påberoper seg samme grunnlag for sine krav.

3. Forsikringen omfatter/Geografisk dekningsområde
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret sikrede kan pådra seg i sin virksomhet, jf. vilkårenes § 2.
I tillegg dekkes:
«Vilkårenes § 2 endres slik at i de tilfeller DIFI Oppdragsavtalen - Avtale om bistand fra konsulent-, DIFI Bistandsavtale
- Avtale om bistand fra konsulent -, NTK 07, NTK 07 MOD, NF 07 og andre kontraktsbestemmelser med likelydende
/ tilsvarende erstatnings- og reklamasjonsbestemmelser er pålagt av oppdragsgiver, omfatter forsikringen avvik fra
Standard Norges standardkontrakter for rådgiver- og prosjekteringsytelser når det gjelder endring i ansvarsgrunnlag,
reklamasjons- og bevisbyrdebestemmelser. Andre avvik må avtales særskilt.»

4. Avtale om tolking av «Cross liability» Forsikringsvilkår av 01.01.2019 §4 bokstav m
Avtalen gjelder for forsikringsvilkårene for Kollektiv ansvarsforsikring for medlemsfirmaer i RIF av 01.01.2019
§4 bokstav m., herunder ordlyden:
§ 4 bokstav m. forsikringen dekker ikke ansvar overfor:
•
selskap tilhørende samme konsern som sikrede eller hvor sikrede har vesentlig innflytelse eller mer enn 50%
eierinteresse
•
selskap hvor daglig leder, styremedlemmer eller deres familie har mer enn 50% eierinteresse.
Partene er enige om at dette unntaket (ovennevnte eksklusjon) ikke skal komme til anvendelse i følgende situasjoner
der de ovennevnte selskapene kun tilbyr rene rådgivertjenester:
Krav fra byggherre/oppdragsgiver og skadelidte tredjemann mot medlemmer i den kollektive ansvarsforsikringen som
er i et mor/datter – datter/mor - eierskap, dekkes av forsikringen til skadevolder når:

•
•
•
•

RIF medlem har engasjert underkonsulent forsikret direkte i Gjensidige
Datterselskap er forsikret direkte i Gjensidige og har engasjert RIF medlem som
underkonsulent
RIF medlem har engasjert underkonsulent som er forsikret direkte i annet
forsikringsselskap enn Gjensidige
For RIF medlemmet kommer ikke «cross liability» unntaket til anvendelse ved videreførte
krav som kommer fra mor eller datterselskap, som følge av tap som sikrede har påført
Byggherre/oppdragsgiver eller skadelidte tredjemann

Avtalen gis tilbakevirkende kraft fra 1.1.2014.

5. Kontor, utleie av personell, huseier- og byggherreansvar
Ansvarsforsikringen er utvidet til å omfatte erstatningsansvar i egenskap av:
• kontorvirksomhet, utleie av personell eller som eier/bruker av fast eiendom som benyttes i den
angitte virksomhet, av fast eiendom som benyttes i den angitte virksomhet når det utføres
rehabilitering, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens
ledninger i grunnen.
Forsikringssum er begrenset til kr. 10.000.000,- pr. skadetilfelle og forsikringsår.
Egenandel kr. 45.000,- pr. skadetilfelle.

6. Frist for å gi melding om forsikringstilfellet
Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede
fikk kjennskap til de forhold som begrunner det.

7. Forbehold om bortfall eller nedsettelse av erstatningen ved endring av risiko
Hvis det premieberegningsgrunnlag (antall årsverk) forsikringstakeren har oppgitt pr. 1.10 er markert
for lite, slik at det betinger en eventuell høyere premie, vil erstatningen kunne bli redusert
forholdsmessig, jf. FAL paragraf 4-7. Gjelder endringen et forhold av vesentlig betydning for risikoen
skal selskapet være helt uten ansvar, jf. FAL paragraf 4-6.

8. Informasjon om forsikringsformidler
RIF Forsikringsservice AS er forsikringsformidler for Gjensidige Forsikring og formidler i denne
sammenheng kollektiv ansvarsforsikring for Gjensidige Forsikring.
RIF Forsikringsservice AS mottar 3% i provisjon av betalt premie av Gjensidige Forsikring for
inngåelse av forsikringsavtaler samt service, vedlikehold og fornyelse av avtaler.

9. Nemndbehandling
Sikrede kan kreve nemndbehandling overensstemmende med Forsikringsavtaleloven § 20-1 eller
kontakte vår klageavdeling. Behandlingen av klagen er gratis.
Adressene er:
Gjensidige Forsikring
Kundeombudet:
E-post: kundeombudet@gjensidige.no

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
E-post: post@finkn.no

